
  

 

Concurso Público 
Código: 789 

 

ASSISTENTE SOCIAL I 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Conhecimentos Específicos 

 

10 
30 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

presença do fiscal. 
 
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 

frente do cartão. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as 

demais ficam em branco. 
 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
O uso excessivo de smartphones pode causar 

problemas graves na coluna e no pescoço. O celular é 
quase um companheiro inseparável, visto por muitos 
como um bem essencial no dia a dia, mas o que muitas 
pessoas não sabem é que o uso excessivo deles pode 
causar danos ao corpo humano. Se você sente constantes 
dores de cabeça, um couro cabeludo extremamente 
sensível ou um incômodo atrás de um olho, a culpa pode 
estar no uso indevido do smartphone. 

Especialistas dizem que são cada vez mais 
comuns os casos de text neck – “pescoço de texto” em 
tradução livre –, dores na cabeça ligadas a tensões na 
nuca e no pescoço, causadas pelo tempo, inclinado em 
uma posição indevida para visualizar a tela do celular. 

Segundo a fisioterapeuta Priya Dasoju, o 
“pescoço de texto” também pode levar a dores no braço e 
no ombro. “O que estamos vendo são cefaleias 
cervicogênicas”, afirmou. Ela diz que o problema vem de 
tanto inclinar a cabeça para frente da tela do celular, e 
isso cria uma pressão intensa nas partes frontais e 
traseiras do pescoço. 
 

http://saude.terra.com.br/... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O uso indevido do smartphone pode ocasionar dores de 

cabeça, couro cabeludo muito sensível e incômodo 
atrás do olho. 

II - Dores de cabeça ligadas a tensões na nuca e no 
pescoço são cada vez mais frequentes. 

III - Casos de text neck também podem ocasionar dores 
no braço e no ombro. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Somente os itens II e III. 
 

2) O termo sublinhado em “Segundo a fisioterapeuta Priya 
Dasoju...” encontra seu sinônimo em: 
 
a) Porque. 
b) Consoante. 
c) Se. 
d) Logo. 
e) Conquanto. 
 

3) Ambas as palavras estão CORRETAMENTE redigidas 
em: 
 
a) Cristalisável - equivocidade. 
b) Vorazes - micigenação. 
c) Voseirão - estardalhaço. 
d) Mitose - nuance. 
e) Pessoalidade - pestilênsia. 
 

4) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado 
classifica-se morfologicamente como advérbio: 
 
a) O tratamento é feito com quimioterapia e medicamentos 

de suporte para diminuir os efeitos colaterais. 
b) O diagnóstico é feito através do histórico do animal. 
c) A principal característica é o acúmulo de células jovens 

anormais na medula óssea. 
d) Existe, porém, um tipo de leucemia chamado mieloide, 

que acomete em sua maioria cães adultos e idosos. 
e) A leucemia chamada mieloide pode atingir diferentes 

raças de cães e não tem uma causa definida. 
 

5) Sobre a colocação pronominal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Por se tratar de uma doença com sintomas inespecíficos, 
o dono pode demorar a perceber alterações no animal 
(1ª parte). Sugere-se que uma possível mutação do DNA 
pode ser a origem do problema (2ª parte). Se faz o 
tratamento com quimioterapia e medicamentos de suporte 
para diminuir os efeitos colaterais (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

6) Assinalar a alternativa em que a oração sublinhada 
indica ideia de concessão: 
 
a) Nada dói mais do que a verdade.  
b) Quando conhecemos alguém, sabemos quais são suas 

atitudes. 
c) Conforme meu raciocínio, essa questão foi resolvida 

incorretamente. 
d) Ainda que vivas muitos anos, nunca deixes de 

aprender. 
e) Não saia daqui sem que eu fale com você. 
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7) Sobre o emprego dos porquês, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Afinal, por que as horas de descanso são tão 

importantes a ponto de interferir tanto na saúde? 
(...) Chegaram a tais conclusões, porque realizaram testes 

em ratos alimentados com dieta rica em gordura. 
(...) A saúde é o que temos de mais importante, por quê 

sem ela nada faremos. 
 
a) C - C - C. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - E - C. 
e) E - C - E. 
 

8) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de 
crase está INCORRETO: 
 
a) O menino é semelhante à seu pai. 
b) Estamos à disposição da justiça. 
c) Estamos à procura de emprego. 
d) O posto policial fica à distância de cem metros do 

acidente. 
e) Não me refiro às mulheres, mas a seus filhos. 
 

9) A palavra “dentista” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação prefixal.  
b) Derivação regressiva. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação sufixal. 
e) Composição por justaposição. 
 

10) A concordância nominal está INCORRETA em: 
 
a) Saíram desta briga bastantes pessoas em coma. 
b) Os alimentos custam muito caro. 
c) Segue em anexa a foto. 
d) Ele saiu ileso do acidente. 
e) As moças chegaram juntas à aula.  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

  
11) Segundo a Constituição Federal, são Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si: 
 
a) Parlamentar, Executivo e Judiciário. 
b) Legislativo, Executivo e Moderador. 
c) Financeiro, Executivo e Judiciário. 
d) Moderador, Parlamentar e Financeiro. 
e) Legislativo, Executivo e Judiciário. 
 

12) De acordo com a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e dos Municípios e do Distrito Federal,      
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
um de seus fundamentos: 
 
a) Prevalência dos direitos humanos. 
b) Independência nacional. 
c) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
d) Soberania. 
e) Concessão de asilo político. 
 

13) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o 
processo legislativo municipal compreende a elaboração 
de: 
 
I - Emendas à Lei Orgânica Municipal. 
II - Leis complementares. 
III - Emendas à Constituição. 
IV - Leis ordinárias. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Somente o item I. 
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14) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Transferência é a passagem do servidor estável de 

cargo efetivo para outro de igual denominação, 
pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou 
instituição da Administração Direta, Indireta, 
Fundacional ou Autárquica.  

(---) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidade compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental verificada em inspeção médica. 

(---) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado. 

 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 
 

15) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Municipais, além do vencimento, 
poderão ser pagas as seguintes vantagens: 
 
I - Indenizações. 
II - Gratificações. 
III - Adicionais. 
IV - Salário-família. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

16) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Municipais, assinalar a alternativa que preenche 
a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
É de ___ dias o prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 
 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
e) 30 
 

17) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para ser 
instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, 
ações e serviços de: 
 
I - Atenção primária e urgência e emergência. 
II - Atenção psicossocial e vigilância em saúde. 
III - Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

18) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, a política de 
recursos humanos na área da saúde será formalizada e 
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de 
governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: 
 
I - Organização de um sistema de formação de recursos 

humanos em todos os níveis de ensino, exceto pós-
graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal. 

II - Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

III - Implantação do sistemas de convênios particulares 
como único meio de atendimento do SUS. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II.  
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

19) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, em 
relação ao direito à profissionalização e à proteção no 
trabalho, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos 

de idade, salvo com autorização dos pais ou 
responsável. 

(---) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada 
por legislação especial. 

(---) Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são 
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - C. 
e) C - C - E. 
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20) Com base no Decreto nº 3.298/99, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Para efeitos deste Decreto, considera-se 
______________ aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente para não permitir 
recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar 
de novos tratamentos.  
 
a) deficiência momentânea 
b) incapacidade 
c) deficiência múltipla  
d) deficiência permanente 
e) deficiência transitória  
 

21) De acordo com a Lei nº 8.742/93 - LOAS, a 
organização da Assistência Social tem como base 
algumas diretrizes. Em relação a essas diretrizes, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Centralização político-administrativa para os 

Municípios e comando único das ações em cada 
esfera de governo. 

(---) Participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis.  

(---) Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da Política de Assistência Social em cada esfera de 
governo. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

22) Segundo a Lei nº 8.842/94, são princípios que regem 
a Política Nacional do Idoso, EXCETO: 
 
a) O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade 

em geral, devendo ser objeto de conhecimento e 
informação para todos. 

b) Somente o Estado tem o dever de assegurar ao idoso 
todos os direitos da cidadania, garantindo sua 
participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade, bem-estar e o direito à vida. 

c) O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 
natureza. 

d) O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 
transformações a serem efetivadas através desta 
Política. 

e) As diferenças econômicas, sociais, regionais e, 
particularmente, as contradições entre o meio rural e o 
urbano do Brasil deverão ser observadas pelos 
Poderes Públicos e pela sociedade em geral, na 
aplicação desta Lei. 

 

23) Conforme o Código de Ética Profissional, acerca dos 
deveres do Assistente Social, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Participar de programas de socorro à população em 

situação de calamidade pública, no atendimento e 
defesa de seus interesses e necessidades.  

(---) Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que 
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, 
o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes. 

(---) Assumir responsabilidade por atividade para as quais 
não esteja capacitado pessoal e tecnicamente. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - C. 
 

24) De acordo com a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS 2012), 
são princípios organizativos do SUAS: 
 
I - Universalidade. 
II - Gratuidade. 
III - Integralidade da proteção social. 
IV - Intersetorialidade. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 
 

25) Com base na Política Nacional de Assistência Social, 
analisar a sentença abaixo: 
 
A situação atual para a construção da política pública de 
Assistência Social precisa levar em conta três vertentes 
de proteção social: as pessoas, as suas circunstâncias e 
dentre elas seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família. 
A proteção social exige a capacidade de maior 
aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, 
pois é nele que riscos e vulnerabilidades se constituem 
(1ª parte). A Assistência Social como política de proteção 
social configura-se como uma nova situação para o Brasil. 
Ela significa garantir a todos que dela necessitam, e sem 
contribuição prévia, a provisão dessa proteção (2ª parte). 
A Política Nacional de Assistência Social se configura 
necessariamente na perspectiva socioterritorial (3ª parte). 
  
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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26) De acordo com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), sobre o Programa Bolsa 
Família, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) É um programa de transferência direta de renda que 

beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema 
pobreza em todo o país. 

b) O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, 
que tem como foco de atuação os milhões de 
brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 77 
mensais e está baseado na garantia de renda, inclusão 
produtiva e no acesso aos serviços públicos. 

c) O saque do benefício é feito com cartão magnético, 
emitido exclusivamente em nome do homem (gestor da 
família). 

d) O valor repassado depende do tamanho da família, da 
idade dos seus membros e da sua renda. 

e) Todos os meses, o governo federal deposita uma 
quantia para as famílias que fazem parte do programa. 

 

27) O conceito de rede tanto no singular quanto no plural 
é usado para definir sistemas que se encontram 
conectados, malhas de comunicação, estratégias 
empregadas por indivíduos ou a “forma” das relações 
sociais. Sob a perspectiva de SANICOLA, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) O grupo social constitui o nó central das redes 

primárias. 
b) As redes desempenham múltiplas funções, possíveis 

graças às propriedades que lhes são conferidas pela 
estrutura. 

c) Graças à sua duplicidade, as redes só podem apoiar e 
não conter. 

d) A dinâmica das redes não permite fazer circular 
informações. 

e) As redes não são constituídas por laços, conexões, 
malhas e trocas. 

 

28) De acordo com MAGALHÃES, o uso do instrumental 
técnico é imprescindível para o Profissional de Serviço 
Social, pois viabiliza o trabalho a ser desenvolvido e 
estabelece uma relação profissional, onde há uma 
intencionalidade. Com base nisso, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - O profissional deve estar sempre atento à linguagem 

que utiliza.  
II - O profissional deve estar atento aos objetivos de sua 

avaliação ao se apropriar de algum instrumento. 
III - Os instrumentos dos profissionais das áreas humanas 

não servem de apoio ao trabalho a ser desenvolvido. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

29) Segundo MAGALHÃES, sobre os instrumentos 
utilizados na comunicação escrita, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ passa a corporificar um instrumento de 
comunicação escrito, quando se consubstancia em um 
relatório ou em um laudo. 
 
a) competência teórica 
b) competência metodológica  
c) ética  
d) linguagem 
e) mediação 
 

30) Na década de 1990, a mais importante tarefa no 
âmbito da saúde foi transformar em realidade os 
dispositivos formais e legais definidos na Constituição, 
sintetizados na meta de implantar o SUS. Em que pese os 
ganhos inegáveis de eficiência e eficácia em relação à 
cobertura e à qualidade da atenção à saúde, o processo 
de implementação do SUS tem sido repleto de 
ambiguidades, avanços e dificuldades. De acordo com 
MENICUCCI, analisar os itens abaixo: 
 
I - Pode-se dizer que a maioria das análises, bem como os 

esforços para aprimorar o sistema, têm se focado no 
funcionamento interno do SUS.  

II - Pode-se dizer que a maioria das análises, bem como 
os esforços para aprimorar o sistema, tem se focado 
nas condições de operação relacionadas ao 
financiamento. 

III - Razões de natureza exógena ao sistema público, para 
além das contingências econômicas com suas 
consequências para o financiamento e ampliação do 
SUS, têm sido de fundamental importância. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

31) Dentro das redes, a família desempenha funções 
importantes perante os indivíduos e o grupo familiar 
ampliado. Considerando-se as funções da família, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Função de educação do eu. 
(2) Função de cuidado.  
(3) Função de transação. 
(4) Função de proteção. 
 
(---) Transmite e recebe valores. 
(---) Tem como fim o bem comum. 
(---) Permite que a pessoa desenvolva a capacidade de 

investir no futuro. 
(---) Mobiliza a solidariedade das redes primárias. 
 
a) 3 - 2 - 1 - 4. 
b) 3 - 1 - 2 - 4. 
c) 1 - 4 - 3 - 2. 
d) 4 - 3 - 2 - 1. 
e) 3 - 4 - 1 - 2. 
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32) Uma das críticas ao movimento de reconceituação foi 
a de abandonar, de certa forma, a consideração do 
trabalho institucional do Serviço Social. Uma atenção 
especial foi outorgada ao processo metodológico, 
esquecendo-se o contexto da prática da maioria dos 
trabalhadores sociais latino-americanos. Sobre o espaço 
institucional e espaço profissional, segundo FALEIROS, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Preocupou-se com o processo metodológico do 

conhecimento, com uma análise da produção desse 
mesmo conhecimento.  

II - Nas escolas de Serviço Social, voltou-se para a 
realização de práticas extrainstitucionais. 

III - A principal falha do movimento de reconceituação 
talvez tenha sido a de superestimar a força da crítica. 

IV - As próprias instituições estão se modificando, 
exigindo do trabalho profissional uma readaptação aos 
novos requisitos impostos pelo desenvolvimento das 
forças produtivas. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item IV. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Somente o item III. 
 

33) De acordo com FALEIROS, assiste-se a um processo 
de centralização e de concentração das instituições, com 
um órgão central controlador e unidades executoras locais 
ou regionais. Sobre sistemas público e privado, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - Os organismos públicos e privados se complementam 

mutuamente.  
II - Os organismos públicos assumem os serviços 

lucrativos. 
III - As organizações privadas possuem clientelas que 

podem pagar os serviços prestados. 
IV - Os serviços públicos são, em muitos países, de 

primeira qualidade, desburocratizados e ágeis. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Todos os itens. 
 

34) É analisada a partir do estudo da adequação da ação 
para o alcance dos objetivos e das metas previstos no 
planejamento e do grau em que estes foram alcançados. 
Em conformidade com BAPTISTA, sobre o planejamento 
social, é CORRETO afirmar que o trecho refere-se à: 
 
a) Dimensão da contradição. 
b) Retomada do objeto. 
c) Reconstrução do objeto. 
d) Avaliação da efetividade. 
e) Avaliação da eficácia. 
 

35) Considerando-se BAPTISTA, sobre o planejamento 
social, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Plano. 
(2) Programa.  
(3) Projeto. 
 
(---) Delineia as decisões de caráter geral do sistema, 

suas grandes linhas políticas, suas estratégias, suas 
diretrizes e precisa responsabilidades. 

(---) É o documento que sistematiza e estabelece o 
traçado prévio da operação de um conjunto de ações. 

(---) É o documento que detalha, por setor, a política, 
diretrizes, metas e medidas instrumentais. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 2 - 3 - 1. 
 

36) Para IAMAMOTO, a categoria trabalho trata de um 

elemento constitutivo do ser social, que o distingue como 
tal e, portanto, que dispõe de: 
 
a) Uma centralidade na vida dos homens. 
b) Pouca interferência na vida social. 
c) Evidente articulação com o mercado de trabalho. 
d) Pouca inferência no cotidiano das relações de 

produção. 
e) Autonomia conceitual no mundo acadêmico. 
 

37) Segundo IAMAMOTO, o Serviço Social é um trabalho 
especializado, expresso sob a forma de serviços, que tem 
como produto: interferir na reprodução material da força 
de trabalho e no processo de: 
 
a) Reprodução sociocultural dos grupos sociais. 
b) Reprodução sociopolítica ou ideopolítica dos indivíduos 

sociais. 
c) Reprodução da exploração do capital. 
d) Reprodução da exploração do trabalho. 
e) Produção da questão social. 
 

38) De acordo com TURCK, sobre as exigências para a 
formação da rede interna como núcleo estável, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - A rede interna deverá usar os espaços institucionais e 

se institucionalizar. 
II - A qualificação profissional é uma exigência para o 

atendimento em rede. 
III - A rede interna deve usar os espaços institucionais, 

mas não se institucionalizar. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Somente os itens I e II. 
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39) Segundo FALEIROS, sobre as instituições sociais, é 
necessário fazer uma análise mais profunda das 
instituições e questionar não somente a relação entre os 
atores dentro das instituições, mas a relação dessas 
instituições com o contexto global de acumulação do 
capital e de: 
 
a) Luta de classes. 
b) Produção do capital. 
c) Reprodução do capital. 
d) Ampliação dos direitos sociais. 
e) Crise capitalista. 
 

40) De acordo com FALEIROS, sobre o conceito de 
participação, analisar os itens abaixo: 
 
I - É um dos conceitos mais utilizados na prática social e 

um dos menos consensuais, dado o caráter ideológico 
que o envolve. 

II - A palavra participação permeia todos os meandros da 
vida da sociedade civil, dos aparelhos do Estado, da 
vida cotidiana. 

III - A participação de um contingente determinado de 
população é sempre vista de um ponto de inclusão em 
certos setores específicos, mas nunca de exclusão. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Somente os itens I e III. 
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